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Aansteken tafelkaarsen 

 

Intochtslied: Gezang 975: 1, 2 en 3 

1. Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

2    Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 

 

3    Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of  huidskleur, rangen, standen - 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Bemoediging 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en niet laat varen het werk van Zijn handen 



  

Groet 

Genade barmhartigheid en vrede 

zij u van God, de Vader 

en van Christus Jezus, onze Heer 

Amen 

 

Gebed 

 

Lezen: 10 geboden uit Woord voor Woord voorgelezen door Ruben van der Veen 

1     Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie vrijgemaakt uit een onvrij land. 

Houd je dan ook aan je bevrijder. 

En zorg ervoor dat je vrij blijft van andere goden. 

2     Probeer mij niet uit te tekenen. 

Dat betekent ook dat je niet mag beweren dat je precies weet hoe God is en hoe Hij eruitziet. 

3     Noem mijn naam niet bij dingen waar ik niet mee te maken wil hebben. 

Dat betekent dat je voorzichtig moet zijn met dat woord God. 

4     Vier een dag in de week als mijn dag.  

Dat betekent dat het een vrije dag is. Op zo'n dag moet je alle mensen die voor je werken, vrij geven. 

5     Houd je vader en moeder in ere. 

Want als je dat niet doet, als je oudere mens en maar laat zitten dan zorg je er niet voor dat ze vrij 

kunnen zijn. 

6     Sla niemand dood. Dat betekent ook dat je elkaar niet in de steek laat. 

God gaf ons de kans om te leven. 

Dus mag je elkaar het leven niet onmogelijk maken. 

7     Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt. 

Dat betekent ook dat mensen zuinig moeten zijn op mensen die van elkaar houden. 

Als God een God is, die van de mensen houdt, moeten de mensen ervoor zorgen dat mensen van 

elkaar kunnen houden. 

8     Steel niet.  

Als de God die ons in de woestijn genoeg te vinden geeft om van te leven, onze God is, dan mag je 

niet voor jezelf inpikken wat van iedereen is. 

9     Spreek niet vals.  

Dat betekent dat je nooit een ander mag verraden door hem verdacht te maken. Als we God willen 

vertrouwen op zijn woord, maar we kunnen elkaar niet vertrouwen, dan worden we nooit vrij voor 

elkaar. 

10     Wil niet altijd hetzelfde hebben wat bij een ander hoort. 

Dat betekent ook: je moet niet altijd zo willen zijn als een ander is.' 

 

En toen Mozes deze tien gezegdes, die in de bijbel de tien geboden worden genoemd, allemaal had 

opgenoemd, zei hij: 

'Het belangrijkste is dit: God heeft ons vrijgemaakt. Houd je aan die God. 

En dat betekent ook: Houd van de mensen. 

De vraag is nu of jullie dit willen. Als jullie het niet willen, kan het niet.' 

En toen zei het hele volk: 'Ja, hier willen wij aan meedoen.' 

En dat is de eerste grote afspraak geworden tussen God en de mensen. 

Uit ‘Woord voor woord’ 

 



Lied: Onderweg 

 

Altijd zijn we onderweg. 

Onderweg naar morgen. 

Met de dromen van vandaag, 

Met geluk en zorgen. 

Af en toe een beetje zon, 

af en toe wat regen, 

want soms is het leven fijn 

en soms zit het tegen. 

 

Ref. Het leven is een reis. 

Een reis langs heel veel wegen. 

We reizen samen of alleen. 

We weten soms niet goed waarheen, 

maar gaan op hoop van zegen. 

 

Altijd zijn we onderweg, 

zoeken nieuwe wegen. 

En we komen elke keer 

nieuwe mensen tegen. 

Vragen naar de goede weg, 

Bang om te verdwalen. 

Kiezen hoe we verder gaan 

en de koers bepalen. 

 

Gebed  

 

Lezen  Genesis 12: 1-5 Bijbel in Gewone Taal 

1 De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar 

welk land je moet gaan. 2 Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je 

rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. 3 Als de volken op aarde 

elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abram.’ Ik zal 

goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou slecht behandelen, die zal 

ik straffen.’ 4-5 Abram deed wat de Heer gezegd had. Hij ging weg uit Charan. Hij was toen 75 jaar 

oud. Hij nam zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot mee. En ze namen alles mee wat ze hadden, ook hun 

slaven en slavinnen. Ze gingen op weg naar het land Kanaän. 

 

Gezang 805: 

 

1. Abraham, je moet gaan wonen 

in het land dat Ik zal tonen. 

Tel de sterren in de nacht, 

zo groot wordt jouw nageslacht. 

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 



 

2    Ik zal jou mijn zegen geven, 

je geleiden allerwegen, 

en de volkeren tezaam 

vinden zegen in jouw naam. 

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 

 

3    Met een woord gaat hij het wagen. 

Zonder verder iets te vragen 

staat hij op en gaat op reis, 

langs de weg die God hem wijst. 

Abraham, Abraham, 

verlaat zijn land, verlaat zijn stam! 

Abraham, Abraham, 

verlaat zijn land, verlaat zijn sta 

 

Preek 

 

lied:  The lighthouse/God van licht 

 

In my wrestling and in my doubts 

In my failures You won't walk out 

Your great love will lead me through 

You are the peace in my troubled sea 

You are the peace in my troubled sea 

 

In the silence, You won't let go 

In the questions, Your truth will hold 

Your great love will lead me through 

You are the peace in my troubled sea 

You are the peace in my troubled sea 

 

Refrein: 

 

My lighthouse, my lighthouse 

Shining in the darkness. I will follow You 

My lighthouse, my lighthouse 

I will trust the promise 

You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore 

 

Storm en golven vrees ik niet. 

In de morgen zing ik mijn lied. 



In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

 

Refrein: 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, waar U woont. 

Waar U woont, 

waar U woont, 

waar U woont. 

 

Bridge: 

U schijnt feller 

dan de sterren. 

Heer, U leidt ons door de storm. 

 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust. 

 

(Refrein) 

 

Waar U woont. 

 

DE OVERSTAP 

 

Inleiding. 

 

Kinderen en ouders komen naar voren 

en maken een halve kring 

 

Zingen: Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen  

 

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 

sinds jij hier het levenslicht zag. 

De weg lag nog helemaal open; 

soms een traan, maar ook heel vaak een lach. 

refrein: 

Je hoeft niet alleen, 

maar je gaat met veel and’ren in zee: 

Je vader of moeder, een vriend 



of een mens die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’. 

 

2.     Dat was toen, maar je leeft in het heden: 

ook vandaag ga je verder op weg. 

De nevendienst is straks verleden, 

maar hoor wat een ieder nu zegt: 

Refrein 

 

De ouders geven een brief en spreken een wens uit. 

 

Zingen zegen: Gezang 821 

at de weg naar je toekomt, 

dat de wind je steunt in de rug, 

dat de zon je gezicht laat stralen, 

dat de regen je akker vruchtbaar maakt, 

dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien 

je draagt in de palm van zijn hand. 

 

Kindernevendienst neemt afscheid van Gerard, Lieke en Ruben 

 

Tienerdienst heet de Ruben, Gerard en Lieke welkom 

 

Gebeden  

Dankgebed 

Voorbeden 

stil gebed 

Onze Vader, gezang 371 

Onze Vader in de hemel, 

heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk spoedig komen. 

Laat uw wil worden gedaan. 

In de hemel, zo ook hier op aard’. 

Onze Vader in de hemel, 

heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk spoedig komen. 

Laat uw wil worden gedaan. 

In de hemel, zo ook hier op aard’. 

refrein: Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Onze Vader in de hemel, 

geef ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij dat doen: 

hun vergeven die ons iets schuldig zijn. 



refrein: Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwaad. 

refrein: Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Amen. Amen. 

 

Mededeling collecte   

De collecte is voor de jeugd. U kunt uw gift overmaken op  NL76 RABO 0348304153. Tnv geref kerk 

jeugd.  

 

Slotlied:416: 1, 2 en 3 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2    Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3    Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen  

 

Voorganger:     Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God: 

 

De Here zegent U en behoedt U. 

De Here doet zijn aanschijn over u lichten  en is u genadig 

De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede 


